
U s n e s e n í
 z 9. zasedání městské rady konané dne 28. 5. 2014 od 17.00 hod.

v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni:   Löbl Richard, Racek Pavel, Pavelec Karel
Omluven:  Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 8.5. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. Nesplněn zůstává bod č. 2 - 
   zápis č.7.

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Pronájem ordinace praktickému lékaři:
RM  schvaluje  pronájem  ordinace  Mudr.  Kloudovi  a  pověřuje  starostu  s podpisem  smlouvy.
Smlouva má platnost do konce roku 2014.

Usnesení  bod  č.  2  –    Výběr  firmy  na  zhotovení  sádrokartonové  příčky  pro  zubní  ordinaci  a
antirentgenové provedení:
RM  schvaluje  z obdržených  nabídek  (Matejčík  Pavel,  Klatovy  a  Khín  Jindřich  Horažďovice)
zhotovitele sádrokartonové příčky společnost Matejčík Pavel, Klatovy  s nabídnutou cenou 9 400,-
Kč  s DPH.  V rámci  následujících  stavebních  úprav  prostoru  bude  provedení  antirentgenového
ošetření místnosti a doplnění elektroinstalace v celkové ceně 20 000,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o povolení překopů MK za účelem výměny vadné vodovodní roury
v     Těchonicích, p. S.........
RM schvaluje žádost.

Usnesení bod č. 4 -   Rozhodnutí MÚ Horažďovice o odvodu finanční částky:
RM schvaluje  uhrazení  finanční  částky ve  výši  46 811,-Kč  za  trvalé  odnětí  pozemku  ze  ZPF
(víceúčelové hřiště).

Usnesení bod č. 5 - Faktury Ing. Valtr, společnost Urbioprojekt:
RM doporučuje ZM schválit proplacení faktur za zpracování II. etapy územního plánu pro veřejné
projednání = 193 600,-Kč s DPH a zpracování III. etapy územního plánu pro vydání = 242 000,-Kč
s DPH.

Usnesení bod č. 6 - Oprava linolea ve ZS:
RM schvaluje výměnu lina v místnostech u praktického lékaře od společnosti Linako, Klatovy ve
výši 20 618,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 7 - Žádost MS Velenovy o proplacení faktury:
RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické činnosti (40 hodin) - odstraňování střešní krytiny
na „Štětkovně“ ve výši 2 200,-Kč.

Usnesení bod č. 8 - Žádost SDH Velenovy o proplacení faktury:



RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické činnosti – prořezávka cesty (50 hodin) + demontáž
střechy „Štětkovny“ (40 hodin) ve výši 4 950,-Kč.

Usnesení bod č. 9 - Žádost Tělocvičné jednoty SO NH (Ing.Toman) o proplacení faktury:
RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické činnosti  – úklid posekané trávy v obcích (148
hodin) ve výši 8 140,-Kč.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o odkup části pozemku v     k.ú. Krutěnice, p. Č.........
RM bere na vědomí žádost o odkup části městského pozemku p.č. 262 o výměře cca 80 m2 a
obeznámí  všechny zúčastněné (sousedy) s uvedeným záměrem s požadavkem na vyjádření.

Usnesení bod č. 11 - Usnesení Okresního soudu v     Klatovech:
RM bere na vědomí rozhodnutí o povinném vystěhování z  městského bytu do 30. 6. 2014 nájemci
p. B.... a pí. Š...........

Usnesení bod č. 12 - Cenová nabídka na geodetické práce v     k.ú. Mířenice:
RM schvaluje nabídku na provedení geodetických prací – zaměření celé cesty v k.ú. Mířenice p.
Trnkou ve výši 13 500,-Kč.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o pronájem městských pozemků:
RM doporučuje ZM schválit pronájem městských pozemků v k.ú. Velenovy a v k.ú. Těchonice p.
S......... J. o celkové výměře 1,7 ha.

Usnesení bod č. 14 - Žádost o schválení odpisu knih:
RM schvaluje odpis knih (nevrácené knihy) ve výši 741,-Kč.

Usnesení bod č. 15 - Žádost o povolení umístění včelína v     k.ú. Krutěnice, p. P.......
RM schvaluje umístění včelína na p.č. 75/2.

Usnesení bod č. 16 - Žádost o povolení výkopových prací v     Těchonicích, pí. S........:
RM schvaluje žádost na provedení výkopových prací pro zhotovení izolace proti vlhkosti u domu
č.p. 20.

Usnesení bod č. 17 - Žádost ZŠ o nákup osoušečů rukou do tříd a na WC:
RM schvaluje nákup 19 ks osoušečů (nařízení Hygienické stanice) ve výši 50 000,-Kč a nákup
barevné kopírky ve výši 80 000,-Kč (pořízení z investičního fondu ZŠ).

Usnesení bod č. 18 - Nabídka spolupráce ve sběru použitých oděvů:
RM bere  na vědomí  nabídku od společnosti  REVENGE,  a.s..Sběr  použitých oděvů je  městem
zajištěn.

Usnesení bod č. 19 - Žádost o zřízení předkupního práva městského pozemku na p.č. 4058/1 v     k.ú.
Velenovy a žádost o připojení na budoucí kanalizační přípojku, p. S..........
RM bere žádosti na vědomí.

Usnesení bod č. 20 - Nabídka na zateplení:
RM bere na vědomí nabídku od společnosti Machstav, Dobronín na zateplení stropu  Mú NH ve
výši 60 453,-Kč s DPH. RM doporučuje pokračovat v poptávkách konkurenčních firem.

Usnesení bod č. 21 - Oznámení o zahájení kontroly Státní energetickou inspekcí:
RM bere na vědomí.

Usnesení bod č. 22 - Nabídka opravy římsy na tělocvičně ZŠ:



RM bere na  vědomí  nabídku p.  Šaška na  opravu říms  tělocvičny ZŠ provedenou z dřevěného
obložení ve výši 72 000,-Kč s DPH. RM doporučuje poptat variantní řešení (plech, plast….).

Usnesení bod č. 23 - Podání žádosti o dotaci na opravu střechy ZŠ:
RM bere na vědomí neposkytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. RM požaduje požádat o
dotaci KÚPK.

Usnesení bod č. 24 - Ostatní/informace:
Ukončení  kontroly FÚ Klatovy (RM bere  na vědomí,  kontrola  bez závad),  termín  výběrového
řízení  na  opravu místních  komunikací  (RM bere  na  vědomí,  termín  2.6.2014 od  16.00  hod.),
seznámení s obsahem jednání se zástupci O2 na podmínkách pokračování pronájmu pozemku pod
vysílačem Levina (RM bere na vědomí, podmínky a cena nájmu zůstávají zachovány, bude zaslán
návrh smlouvy),  zatrubnění  strouhy v Mířenicích (RM bere  na vědomí),  souhlas  s poskytnutím
digitálních grafických dat pro s.p. LHC Klatovy (zpracování LHP státních lesů ČR, osloven bude
p.Voltr).

 

 ……………                                                                                                                     ……………
starosta města                                                                                                              místostarosta města
 Löbl Richard                                                                                                                    Racek Pavel


